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COMUNICADO DE IMPRENSA 

EM ATENAS A EXPOSIÇÃO ITINERANTE “ART FACTOR - 

THE POP LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” 

ORGANIZADA POR BFF 

De 1° de dezembro de 2022 a 3 de fevereiro de 2023, a terceira etapa da exposição 

itinerante será hospedada em Atenas, num projeto concebido para o Instituto 

Italiano de Cultura. 

Atenas, 29 de novembro de –  BFF Banking Group tem o prazer de inaugurar em Atenas a 

exposição “ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”, que será hospedada pelo 

Instituto Italiano de Cultura, de 1º de dezembro de 2022 a 3 de fevereiro de 2023. 

A exposição itinerante representa a segunda fase de um mais amplo projeto, inaugurado pelo 

Banco em 2020 com um livro homónimo publicado por Skira editore Milan Genève Paris.  

Todas as obras representadas no livro provêm de uma coleção que contempla cerca de 250 

peças que BFF recolheu a partir dos anos 80 e que estão expostas permanentemente nos 

escritórios do Grupo, em Milão e em Roma. 

Depois do sucesso em Eslováquia e Polónia, uma nova seleção de obras será exposta agora na 

Grécia, com o patrocínio do Instituto Italiano de Cultura de Atenas.  

A iniciativa continuará sucessivamente a sua viagem por outros Países europeus nos quais BFF 

opera.  

Maria Alicata, curadora da exposição, comentou: “O projeto ART FACTOR é uma homenagem à 

arte italiana da segunda metade do século XX, e descreve o seu percurso rumo à Pop Art através 

das obras de Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario 

Schifano e Emilio Tadini, realizadas a partir da metade dos anos ‘60 e muitas vezes dedicadas ao 

ativismo social e cultural. Exatamente como no caso desses artistas, a exposição encerra o deseje 

do envolver-se num projeto que gere valor para a sociedade, a demonstrar que é possível combinar 

espírito empresarial e dedicação à arte”. 

Afrodite Oikonomidou, responsável da coordenação da curadoria em Atenas, declarou: "Foi 

apaixonante acompanhar este projeto, uma experiência enriquecedora. Uma grande empresa 

privada fortalece as suas relações na Grécia graças à arte contemporânea. E  fá-lo com uma coleção 

de obras que contribuíram a construir a história da arte italiana, na moldura mais representativa: a 
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sede do Instituto Italiano de Cultura. Trata-se de uma bela modalidade para levar adiante um 

diálogo com a Grécia, profissional e cultural”. 

Christos Theodossiou, Responsável pela Grécia do BFF Banking Group, prosseguiu: “Desejamos 

expressar um profundo agradecimento a todos aqueles que contribuíram para trazer esta exposição 

também em Atenas, fortalecendo o diálogo entre as culturas italiana e grega, desde sempre afins. 

Há cinco anos, na Grécia, BFF está à disposição das exigências dos fornecedores da Administração 

Pública e dá suporte aos seus clientes, graças à sua experiência de trinta anos. Hoje, graças à arte, 

o Grupo integra esta relação comercial com uma troca de tipo cultural, que fortalece mais ainda os 

seus laços com o País.” 

Francesco Neri, Diretor do Instituto Italiano de Cultura em Atenas, concluiu: “O Instituto Italiano 

de Cultura em Atenas tem o maior prazer em dar as boas-vindas a ART FACTOR. A partir da sua 

fundação, uma das tarefas fundamentais do Instituto está a ser a apresentação ao público grego 

das criações da Arte contemporânea italiana. A decisão de BFF de expor em vários centros da 

Europa e na Grécia a sua coleção de arte é valiosa para a circulação do saber e a criação de relações 

bilaterais cada vez mais profundas, e demonstra como seja possível construir uma sinergia positiva 

entre entidades públicas e privadas”. 

*** 

O acervo permanecerá em exposição de 1º de dezembro de 2022 a 3 de fevereiro de 2023. O 

acesso é gratuito, da segunda à sexta-feira, das 10:00 às 17:00.   

Para maiores informações, favor visitar: art-factor.eu  

*** 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group é o maior operador de finança especializada em Itália, e está dentre os líderes europeus na 

gestão e desmobilização sem recurso de créditos comerciais existentes junto às Administrações Públicas, nos  

Securities Services e nos serviços de pagamento. O Grupo opera em Itália, Croácia, França, Grécia, Polónia, Portugal, 

República Tcheca, Eslováquia e Espanha. BFF está cotado na Bolsa Italiana. Em 2021, alcançou um Lucro Líquido 

consolidado e retificado de €125,3 milhões, com um coeficiente CET1 de Grupo, no final de setembro de 2022, 

correspondente a 13,8%. www.bff.com  

Instituto Italiano de Cultura em Atenas 

O Instituto Italiano de Cultura em Atenas é o setor cultural da Embaixada de Itália na Grécia. O seu objetivo é 

favorecer e desenvolver as relações culturais entre Itália e Grécia. O Instituto Italiano de Cultura em Atenas, entre 

outras iniciativas, promove as trocas entre entidades, instituições, repartições gregas com as correspondentes 

italianas; cuida e organiza eventos culturais em colaboração com entidades gregas e italianas; organiza atividades 

didáticas e cursos. https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it 

 

 

 

http://www.bff.com/
https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it


                                                                                                                        

 

 

 3 

Contacte-nos 

BFF Banking Group  
Alessia Barrera, Sofia Crosta 
newsroom@bff.com 
+39 02 49905 616  |  +39 02 49905 623  |  +39 340 3434 065 

V+O Communication 
Charalampos Bouchlis 
cbo@vando.gr 
+30 210 7249000 (222) |  +30 6936640953    
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